
Vi har gjort det enkelt for deg:
- Finn lengden du trenger på LED stripen 3 – 5 – 10 meter
- Velg fargetemperatur 2700K eller 3000K
- Velg kapslingsgrad IP20 eller IP65 
- Velg solid monteringsprofil til prosjektet - grå eller sort aluminium
- Tilpasset fasedimbar LED driver 30W – 60W – 90W følger med, og kan også kjøpes individuelt!

 Y-forgrener for parallellkobling kan forenkle monteringen. Se baksiden!  
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LED stripe kit
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Solide profilpakker - alt i ett!
Skap et profesjonelt resultat med bruk av solid aluminiumsprofil i høy kvalitet, med avdekning i LED akryl for et homogent lys.  
Aluminiumsprofiler bør ikke gjennomskrues eller limes til underlaget pga temperaturendringer. Vi anbefaler festeklips ved  
montering som sørger for nødvendig fleksibilitet. Våre aluminiumsprofiler holder formen ved varmepåvirkning fra LED stripene.
Pakkene inkluderer 2 meter aluminiumsprofil - opal avdekning – fester og endestykker, inkludert skruer.

Standard lav Profilpakke

Standard høy Profilpakke

- Profil: 2000 x 13 x 18,4mm 
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk

 32 058 96

18,4

13,4 13 10
,8

- Profil: 2000 x 18,4 x 19,7 mm 
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk
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Montering med standard  
 hjørne profilpakke

32 045 15

Montering med standard  
lav profilpakke

32 058 96
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- Profil:  2000 x 23,7 x 16,7 mm
- Opal avdekning
- Fester x 4 stk
- Endelokk x 2 stk

Standard hjørne Profilpakke 32 045 15
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Sort Edge lav Profilpakke - utfallende avdekning

Sort Edge høy Profilpakke - utfallende avdekning

32 082 08

 
- Profil: 2000 x 18,4 x 11,4 mm 
- Opal avdekning 
- Endelokk x 2 stk ink skruer 

To mulige festemetoder
- Festebraketter x 4 stk (usynlig) 
- Fester x 4 stk (metallklips)

32 003 60
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- Profil: 2000 x 18,4 x 17,4 mm 
- Opal avdekning
- Endelokk x 2 stk

To mulige festemetoder
- Festebraketter x 4 stk (usynlig) 
- Fester x 4 stk (metallklips)

32 082 09
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Egnet for LED striper IP20

Egnet for LED striper IP20 & IP65

Egnet for LED striper IP20. IP65 kan 
benyttes, men blir ikke homogen.

Egnet for LED striper IP20

Egnet for LED striper IP20 & IP65
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IP65  KIT  2700K og 3000K
3 meter

5 meter 

10 meter 

32 003 10

32 003 03

32 003 04

32 003 11

32 003 08

32 003 09

Fasedimbare LED stripe kit
 
LED striper blir en mer og mer naturlig del av belysningen både ved oppussing  
og nybygg. Montert i en av profilpakkene våre gir LED stripene et flott og moderne 
uttrykk, både ute og inne. Ved bruk av vår opale avdekning kan profilene monteres 
synlig, da diodene ikke synes gjennom avdekningen. Profilene kan med fordel 
også monteres skjult for å gi flott indirekte lyseffekt i rommet.
 
Velg fargetemperatur 2700K eller 3000K avhengig av hvilken stemning som  
ønskes, samt hvilken fargetemperatur eventuelle andre lyskilder i rommet har.
Merk at det er den samme LED stripen som ligger i 3, 5 og 10 meters kittene, 
og de kan dermed brukes om hverandre.
 
● Fargetemperatur 2700K og 3000K
● IP20 gir 1200 lumen / meter – effekt 8W / meter
● IP65 gir 1040 lumen / meter – effekt 8W / meter
● Lang levetid 50 000 timer / L70
● 2 meter kabel påloddet i begge ender
● Hvert kit har tilpasset fasedimbar LED driver (IP20) 30W – 60W – 90W.

IP20 KIT 2700K og 3000K 
3 meter

5 meter 

10 meter 

32 003 00

32 003 01

32 003 02

32 003 05

32 003 06

32 003 07

For montering benytt alltid en aluminiums- 
profil. Da får du et pent resultat som  
samtidig beskytter LED stripen.  
Aluminiumsprofiler benyttes også for å  
sikre god kjøling som ivaretar oppgitt  
levetid. Se profilpakker på forrige side!

Avdekning

LED i Aluminiumsprofil

Fester og endelokk

Monteringstips!

Velg riktig profil til LED stripen!
Bruksområdet for lyset  avgjør om 
du velger hjørneprofil eller u-profil.
Høye profilpakker er egnet til både IP20  
og IP65 stripen pga høyden på stripen! 

IP20 IP65

5mm

11mm

1,2mm
8mm

Sort Edge lav Profilpakke - utfallende avdekning

 
- Profil: 2000 x 18,4 x 11,4 mm 
- Opal avdekning 
- Endelokk x 2 stk ink skruer 

To mulige festemetoder
- Festebraketter x 4 stk (usynlig) 
- Fester x 4 stk (metallklips)

- Profil: 2000 x 18,4 x 17,4 mm 
- Opal avdekning
- Endelokk x 2 stk

To mulige festemetoder
- Festebraketter x 4 stk (usynlig) 
- Fester x 4 stk (metallklips)
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Hurtigmontering av LED
 
LED Y-forgrener gjør installasjon av LED striper enklere:
To separate LED striper kan parallell kobles i Y-forgrener,  
som skrus fast i underlaget, eksempelvis inne i kjøkkenskapet.
Mates fra 12V/24V LED driver - enkelt og praktisk!

● Kabeltverrsnitt 0,34 – 0,5mm2 (5A = 0,34 mm2 / 6A 0,5 mm2)
● Kabel avmantles automatisk når tilkoblingsklemmen lukkes

TerminaLED® P 3050 For Pararellkobling

Pararellkobling

El nr 12 004 52

Serie med 3 fasedimbare LED drivere  
30W – 60W – 90W 
 
●  Forkant eller bakkant fasedimming, fortrinnsvis med LED dimmer.
●  30W og 60W LED driverne kan også dimmes med 1-10V.
●  Justerbar utgangsspenning 21,5V – 25,5V
●  Flimmerfri dimming mellom 100 – 5% 

Tekniske data Fasedimbar/1-10V  
LED driver 30W

Fasedimbar/1-10V  
LED driver 60W

Fasedimbar  
LED driver 90W

El.nr. 66 043 35 66 043 28 66 043 29

Effekt 3-30W 6-60W 9-90W

Mål 155 x 54 x 20 mm 178 x 61 x 24mm 180 x 60 x35mm

Type Dimming/ 
Frekvens PWM (800Hz) PWM (800Hz) PWM (800Hz)

Har du kjøpt et av våre fasedimbare kit og skal bruke noe av LED 
stripen i et annet rom, eller trenger en individuell styring på en del av 
LED stripen -  kan drivere også kjøpes løst! Dette er den samme LED 
driveren som ligger i kittene.

Et kit for flere rom - eller med ulik styring!

Mål LxBxH: 35 x 35 x 14mm


